
 

 

Allianz Global Investors Fund 
Société d`Investissement à Capital Variable 

Adres siedziby: 6 A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg 
Nr wpisu do rejestru w Luksemburgu B 71.182 

Zawiadomienie dla Inwestorów 

Zarząd Allianz Global Investors Fund (SICAV; zwanego dalej „Spółką”) niniejszym zawiadamia 
o następujących zmianach, które wejdą w życie 18 lutego 2019 r.: 

Nazwa Subfunduszu 
Temat 

Obecna metodologia Nowa metodologia 
Allianz China Strategic Bond Zmiana charakterystyki subfunduszu (Załącznik 3 do Prospektu informacyjnego) 

- Dzień transakcyjny/Dzień wyceny: 
Luksemburg/Hongkong/ChRL 

- Dzień transakcyjny/Dzień wyceny: 
Luksemburg/Singapur 

Zmiana Zarządzającego inwestycjami/Doradcy inwestycyjnego (Załącznik 5 do 
Prospektu informacyjnego) 

- Zarządzający inwestycjami: 
Allianz Global Investors Asia Pacific Limited 

- Doradca inwestycyjny: 
Allianz Global Investors Singapore Limited 

- Zarządzający inwestycjami: 
Allianz Global Investors Singapore Limited 

- Doradca inwestycyjny: brak 

Allianz Global Hi-Tech Growth Zmiana Celu inwestycyjnego (Załącznik 1, Część B Prospektu informacyjnego) 
- Długoterminowy wzrost wartości kapitału 

poprzez inwestowanie na rynkach akcji 
w sektorze technologii informacyjnych 
zgodnie z Global Industry Classification 
Standard – (GICS®) albo branży będącej 
częścią tego sektora. 

- Długoterminowy wzrost wartości kapitału 
poprzez inwestowanie na rynkach akcji 
w sektorze technologii informacyjnych 
albo branży będącej częścią tego sektora. 

Dodanie Limitów inwestycyjnych (Załącznik 1, Część B Prospektu informacyjnego) 
-  - Sektor technologii informatycznych 

oznacza spółki, które opracowały albo 
opracują produkty, procesy albo usługi, 
które zapewnią albo odniosą istotne 
korzyści z postępu i rozwoju w sektorze 
technologii informatycznych, w tym 
między innymi oprogramowania 
i powiązanych usług, w tym głównie 
opracowania oprogramowania 
w rozmaitych dziedzinach, takich jak 
Internet, aplikacje, systemy, zarządzanie 
bazami danych lub home entertainment; 
konsultingu i usług oraz przetwarzania 
danych i usług zlecanych w ramach 
outsourcingu; sprzętu i wyposażenia 
technicznego, w tym producentów 
i dystrybutorów urządzeń łączności, 
komputerów i urządzeń peryferyjnych, 
sprzętu elektronicznego i powiązanych 
urządzeń; mediów i usług interaktywnych, 
Internetu, infrastruktury internetowej 
i usług internetowych; oraz producentów 
półprzewodników i urządzeń 
półprzewodnikowych. 

Inwestorzy, którzy nie akceptują powyższych zmian, mogą zlecić umorzenie swych jednostek 
uczestnictwa bez ponoszenia kosztów z tytułu umorzenia albo przewalutowania do dnia 
17 lutego 2019 r. 

Prospekt informacyjny, wg stanu na dzień jego wejścia w życie, udostępnia się bezpłatnie w siedzibie 
Spółki, Spółki zarządzającej we Frankfurcie n/Menem oraz Agentów informacyjnych Spółki (takich jak State 
Street Bank Luxembourg S.C.A. w Luksemburgu albo Allianz Global Investors GmbH w Republice 
Federalnej Niemiec) w każdej jurysdykcji, w której Subfundusze Spółki są zarejestrowane do 
publicznego obrotu. 

Senningerberg, styczeń 2019 r. 

Sporządzono na zlecenie Zarządu 
Allianz Global Investors GmbH 


